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We merken op dat we ons voor de eindtermen en leerplandoelen beperkt hebben tot de twee experimenten
zoals ze hierna beschreven worden. Zoals hier en daar aangegeven, zijn er echter nog veel kansen tot uitbreiding. Er kunnen een aantal metingen kwantitatief worden aangepakt zodat er ook aan wiskundige doelen
(zeker voor het domein ‘meten’) kan gewerkt worden.
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20

WERKWIJZE

1

HET VERHAAL

Tijdens deze belangrijke stap leren de
kinderen hypotheses formuleren over
hoe ze zo snel mogelijk ijs kunnen
ontdooien. Daarbij kunnen ze gebruik
maken van het materiaal dat ze ver
zamelden tijdens de game.

2

HYPOTHESES
MAKEN

3

DE EXPERIMENTEN

4

BESLUIT &
REFLECTIE

5

EXPERIMENTEREN
OP DE TABLET

6

EXPERIMENTEER
VERDER

4

AVA & TRIX

De tijdsaanduiding is louter indicatief.
De berekening is gebaseerd op een
les van 2,5 lesuren.

De kinderen klikken op de
tablet of PC door het verhaal van Ava & Trix.

20 min

PLANNEN

VOORSTEL

20 min
OVERLEG

De kinderen gaan aan de slag met
de echte materialen en kijken welke
hypotheses werken en welke niet.

Laat de kinderen reflecteren op het
onderzoek dat ze hebben uitgevoerd.

De kinderen gaan op de tablet/PC aan
de slag en testen de experimenten
opnieuw uit, maar dan op de tablet of
PC.

50 min

15 min

15 min
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HET VERHAAL

1
DOEL:
•

De kinderen klikken door het verhaal en
komen zo te weten wat er is gebeurd.

•

Op elk scherm slepen de kinderen iets
naar hun werkbalk.

Navigatie
1

4

In deze scène is het materiaal al gevonden.

Donder links bovenaan

5

Donder is de kat van Ava & Trix. Hij speelt een belangrijke rol in het verhaal, maar hij is ook de gids
die de kinderen helpt doorheen de game. Als je links
bovenaan op Donder klikt, geeft hij je tips als je vast
zit. Soms geeft hij ook spontaan tips.
2

Afgewerkte scène

Huidige scène

In deze scène moeten de kinderen het materiaal nog
vinden.
6

Onbezochte scène

7

Eindscène

Witte cirkeltjes op de personages

Het verhaal van Ava & Trix is een ‘point & click’ story.
Als je tikt op de pulserende witte cirkeltjes krijg je de
dialogen te horen. Zolang je witte cirkeltjes blijft zien,
zijn er nog dialogen.

Deze scène beschrijft het probleem. Vanaf hier start
het experimenteren.
8

3

Balk onderaan

Stop

Stop met spelen en ga uit deze episode.

Dit is de plaats waar de kinderen de elementen en
materialen verzamelen die ze daarna nodig hebben
voor de experimenten. In elk scherm behalve het
startscherm moeten ze iets vinden dat ze vervolgens
naar de balk onderaan slepen.

1
8

2

3
4
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5

6

7

Overzicht scènes
Scène 3

Start
Tip: in dit scherm moet
je nog geen element of
materiaal zoeken.

Hamer

Nonkel Niño geeft ze de opdracht om de
trouwringen op een originele manier te
brengen tijdens zijn huwelijksfeest morgen…
Daarna moet hij snel weg. Hij moet nog een
vrouw zoeken.

Dit scherm gaat vooraf aan de start van het
verhaal. Je ziet hier het probleem dat de
kinderen straks zullen moeten oplossen: de
trouwringen zitten vast in een blok ijs en ze
hebben maar één uur om het ijs te ontdooien.
Nadat je de dialogen op dit scherm hebt
doorlopen verschijnt onderaan ‘Start’.

Scène 4

Flashback
Je kreeg op het eerste scherm het probleem
te zien. Nadat je op ‘start’ hebt gedrukt, krijg
je een flashback en die eindigt op de allereerste scène, nl. hoe het die dag allemaal is
begonnen.

Steelpannetje

Ava en Trix zoeken wat inspiratie over trouwfeesten in het dagboek van hun opa. Opa
speelt in elke episode een belangrijke rol. Hij
heeft een dagboek waarin hij alles over zijn
reizen heeft bijgehouden. Daarin gaan de
zussen vaak op zoek naar ideeën.

Scène 1

(Strooi)zout. Sleep het eerste
element naar de balk onderaan.

Dagboek
Opa was ooit op reis in Borneo waar er een
heel bijzonder huwelijksritueel was.
Als je op het dagboek klikt, kom je te weten
wat er zo bijzonder was aan dat ritueel.

Nonkel Niño komt op een originele manier
binnen gevallen bij Ava en Trix… met zijn
parachute.

Scène 5

Scène 2

Houten kommetje

Olie

‘s Nachts blinken de trouwringen heel fel en is
Donder bang dat ze Ava en Trix zullen wakker
maken. Hij probeert ze te overtuigen om wat
minder fel te blinken, maar dat lijkt niet te
lukken.

Nonkel Niño herstelt van de harde landing en
legt uit waarom hij op bezoek komt… Hij wil
dat Ava en Trix de trouwringen overhandigen
op het huwelijksfeest…
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Scène 6

Scène 9

Handdoek

Haardroger

Even gaan Ava & Trix panikeren. Maar dan
besluiten ze om naar beneden te gaan en te
kijken hoe ze het probleem kunnen oplossen.

Hij verjaagt de trouwringen dan maar door ze
uit het raam te duwen.

Scène 7

Scène 10
Tas warm water (om thee te
zetten)

Ava en Trix worden vroeg wakker op de
belangrijke trouwdag van nonkel Niño. Ze
overlopen het lijstje van dingen die ze nodig
hebben. Maar ze ontdekken dan dat de
trouwringen er niet zijn.
TIP

Scène 8

Stop hier voorlopig.

Hier kom je aan het einde van het verhaal en zie
je weer het eerste scherm. Ava en Trix herhalen
nog eens het probleem.

Zand

De zussen ontdekken dat de ringen in een
emmer water zijn beland. En dat het water
is bevroren tijdens de ijskoude winternacht.

Hier stoppen de kinderen voorlopig op de tablet/
PC. Het experimenteren is voor straks. Je gaat
nu over naar stap 2: hypotheses formuleren.
TIP
het volgende uur gaan we aan de slag met hypotheses en experimenten. Het is nuttig om de
tablets voorlopig terug in het hoesje te stoppen
of om te draaien.
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HYPOTHESES MAKEN

2
DOEL:

PROBLEEM
HYPOTHESES

•

De kinderen formuleren het
probleem en ook waarom dit
een probleem is.

•

Via nadenken en discussie worden hypotheses geformuleerd.

•

De hypotheses worden vertaald
in een onderzoeksplan.

PLAN

Stap voor stap
Laat de leerlingen nog eens formuleren wat het
probleem is (het ijs moet zo snel mogelijk worden
gesmolten) en waarom dit een probleem is (de
trouwringen zitten vastgevroren in een groot ijsblok
en moeten daar zo snel mogelijk uit). Controleer of
dit voor iedereen duidelijk is..

In een klassikale les kan je deze discussie daarna ook
uitbreiden naar de hele klas. De groepjes kunnen hun
hypothese(s) en onderzoeksplan aan elkaar voorstellen.

Een HYPOTHESE is een stelling die (nog) niet bewezen is. Een hypothese of verschillende hypotheses
vormen het vertrekpunt van een experiment. Als je
een hypothese formuleert, baseer je je daarbij op
eerder opgedane kennis en ervaringen.

Overloop de materialen en ga na of iedereen duidelijk weet wat ze allemaal hebben verzameld.
Geef leerlingen enkele minuten de tijd om individueel na te denken over het probleem. Laat ze eerst
individueel een hypothese bedenken. Spreek eerder
opgedane kennis of vroegere ervaringen aan door
het stellen van geschikte vragen (zie ook op de volgende pagina).

TIP
Benadruk dat een hypothese niet juist hoeft te zijn.
Het is een veronderstelling die ze daarna zullen uittesten in een experiment. Pas dan zal de hypothese
fout of juist blijken te zijn.

Maak daarna groepjes van 3 à 4 leerlingen en laat
hen discussiëren over mogelijke hypotheses. Moedig
hen aan om elkaar te overtuigen met goede argumenten maar ook om naar elkaar te luisteren.
Laat hen op basis van hun hypothese een onderzoeksplan maken. Dit is een stappenplan waarin ze
uitleggen hoe ze de hypothese willen gaan testen.
Laat hen het onderzoeksplan noteren en/of tekenen.
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De discussie biedt de kans om het juiste
wetenschappelijke ‘jargon’ aan te leren.
Maar je hoeft leerlingen niet voortdurend
te verbeteren wanneer ze het bvb. hebben
over ‘kleven aan’ in plaats van ‘aantrekken’.
Gebruik wel zelf zoveel mogelijk de juiste
terminologie.

MOGELIJKE VRAGEN DIE JE
ALS LEERKRACHT KAN STELLEN
Hamer

Je hebt in de game heel wat spullen verzameld.
Zijn er spullen waarvan je denkt dat je ze zou
kunnen gebruiken om ijs sneller te laten smelten? Zo ja, welke?

Wat zou je met een hamer kunnen aanvangen?
Zouden kleinere ijsblokjes sneller of trager smelten dan één grotere ijsblok? Waarom denk je dat?

Ken je situaties waarin sommige van die materialen gebruikt worden om ijs te smelten?

Als je een groot blok ijs in kleinere stukken
klopt, zal het geheel sneller smelten. Je zorgt
immers voor meer contact tussen het koude
ijs en de warmere lucht.

Zout
Kennen jullie concrete situaties waarin je zout in
verband kunt brengen met het smelten van ijs?

Olie

Denk je dat zout het ijs sneller of net trager zou
laten smelten? Waarom denk je dat?

Wat denk je dat er zal gebeuren als we een
ijsblokje in een beker of glas met olie brengen?

Hoe kan je het zout in contact brengen met
het ijs? Er gewoon opleggen? Eerst oplossen in
water en dat erover gieten?

Zou dit een invloed hebben op de snelheid
waarmee het ijsblokje smelt?

Door zout op een ijsblokje te strooien, zal het
niet sneller smelten. Dit is een misconceptie.
Zout zorgt er voor dat de vriestemperatuur
van het smeltwater lager ligt. Het zal dus niet
zo makkelijk terug bevriezen.

Olie op zich heeft weinig impact op de snelheid waarmee een ijsblokje smelt. Maar omdat olie en water niet mengen krijg je wel een
mooi effect wanneer de waterdruppels van
het smeltend ijs naar beneden zakken.

Zand

Metalen en houten kommetje

Denk eens aan landen waar het heel koud is
en het wegdek vaak bevriest. Wordt daar in de
plaats van zout ook soms zand gestrooid?

Hoe voelt een metalen kommetje aan als je er
jouw hand op legt? En een houten kommetje?
Waarin zou je het ijsblokje best leggen om het
zo snel mogelijk te laten smelten: in een metalen of in een houten kommetje? Waarom denk
je dat?

Wat denk je dat er zal gebeuren als je zand op
het ijsblokje strooit?
Er wordt inderdaad zand gestrooid in landen
waar het heel koud is en zout strooien bijgevolg geen effect meer heeft. Maar zand doet
het ijs niet smelten. Het legt enkel een stroef
laagje over het ijs waardoor de kans op slippen kleiner wordt.

Je zou ook water in de kommetjes kunnen doen
en dan de ijsblokjes in dat water leggen. Zou het
materiaal waaruit het kommetje gemaakt is dan
ook een rol spelen?
Ook al voelt een metalen kommetje kouder
aan dan een houten kommetje, toch smelt een
ijsblokje er sneller in. Metaal geeft immers
veel sneller dan hout de warmte van de kamer
door aan het ijsblokje.
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Als je warm water in de kommetjes doet en
daarin het ijsblokje legt, zal het eerst smelten
in het houten kommetje. Het hout isoleert
immers en zorgt er voor dat het water minder
snel afkoelt.

Ook hier versnelt warmte het smelten. Maar
ook de luchtverplaatsing speelt een rol; zelfs
als je koude lucht over het ijsblokje blaast, zal
het een beetje sneller smelten. Hoe sterker de
luchtstroom, hoe sneller het ijsblokje smelt.

Kop warm water

Handdoek

Denk je dat het een verschil zou maken als je ijs
in koud of in warm water legt? Waarom?

Wanneer we uit het zwembad komen, hebben
we het soms koud. Dan slaan we een handdoek
om ons heen om het warmer te krijgen. Zal het
ijsblokje ook warmer worden (en dus sneller
smelten) door het in een handdoek te wikkelen?
Waarom (niet)?

Warmte versnelt inderdaad het smelten van ijs.

Haardroger

Het ijs smelt net trager als we het in een
handdoek wikkelen. De handdoek zorgt
immers voor isolatie en houdt de warme lucht
van de kamer weg van het ijsblokje. Wanneer
wij een handdoek om ons heen slaan, is het
de warmte van ons lichaam, die normaal hoger is dan de kamertemperatuur, die we dicht
bij ons houden.

Een haardroger gebruik je om iets te drogen
(dus vloeibaar water te verwijderen). Zou het
ook kunnen helpen om iets te smelten (dus
vloeibaar water te laten verschijnen)?
Op een haardroger heb je vaak een warme en
een koude stand en zijn er ook verschillende
sterktes voor de luchtstroom. Welke stand
zou de meest efficiënte zijn om ijs te smelten?
Waarom?

CHECKLIST:
•

Elke hypothese kan geformuleerd worden als volgt:
ik denk dat … omdat …

•

Probeer om een aantal hypotheses op te lijsten die daarna uitgetest kunnen worden door de kinderen.
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DE EXPERIMENTEN

3
DOEL:
•

De kinderen gaan met de echte materialen
aan de slag om hun onderzoeksplan uit te
testen.

•

Sommige hypotheses zullen overeind blijven. Andere zullen fout blijken.

Materiaal

Belangrijk !!
Experimenteren is proberen, falen en
opnieuw proberen.

•• ijsblokjes
•• zout
•• olie
•• hamer
•• metalen kommetje
•• houten kommetje
•• handdoek
•• warm water (warmwaterkraan)
•• glas of beker
•• zand
•• haardroger

De methodes zoals ze hierna zijn beschreven dienen
enkel als ondersteuning voor jou als leerkracht. Ze
worden dus niet als dusdanig aangeboden aan de
leerlingen. Want de leerlingen werken verder op de
hypothese en het onderzoeksplan dat ze in de vorige
stap zelf hebben opgesteld. Laat dus zeker ook
ruimte voor het uittesten van minder goede hypotheses en onderzoeksplannen. Ook die leveren - mits
reflectie achteraf - leerwinst op.

In deze fase worden de verschillende hypotheses en
onderzoeksplannen in de praktijk uitgetest.

In dit onderzoek zullen leerlingen niet meteen tot de
beste oplossing komen. Het is belangrijk om hier het
onderzoek te zien als een cyclus. Na het experimenteren en besluiten, keren de leerlingen terug naar de
eerste fase en maken ze een nieuw plan met de opgedane kennis. Zo kunnen ze in verschillende stappen
tot de ideale oplossing komen.

Laat de leerlingen verder werken in de kleine groepjes van 3 à 4. Deze groepsverdeling biedt een dubbel
voordeel. Er is voldoende kans voor discussie en
overleg. En het groepje blijft klein genoeg om elke
leerling een actieve rol in het onderzoek te geven.
Experimenteren is waarnemen! Wijs er dus de leerlingen op dat ze op elk ogenblik goed moeten waarnemen wat er gebeurt: goed kijken, luisteren, ruiken,
voelen en, heel soms, ook proeven.
Stimuleer ze om waarnemingen zoveel mogelijk vast
te leggen: schrijven, tekenen, fotograferen, filmen, ...
Laat kinderen zelf uitzoeken welke methode voor hen
het best werkt.
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ONDERZOEK 1
Houten of metalen kommetje?
ZO DOE JE HET
1.
2.
3.

materialen isolatoren. Deze laatste zijn ook de materialen die we gebruiken om ons huis te isoleren want
in de winter willen we de warmte binnen houden.

Neem twee ijsblokjes.
Leg één ijsblokje in een houten kommetje en een
ander ijsblokje in een metalen kommetje.
Neem regelmatig een kijkje om te zien welk
ijsblokje het snelst smelt.

Metaal is een goede warmtegeleider; het geeft de
warmte van het klaslokaal gemakkelijk door aan het
ijsblokje waardoor het sneller gaat smelten. Hout
is daarentegen een isolator die de warmte van het
klaslokaal tegenhoudt; in een houten kommetje zal
het ijsblokje minder snel smelten

DIT KAN JE WAARNEMEN:
Het ijsblokje in het metalen kommetje smelt sneller
dan het ijsblokje in het houten kommetje.

ACHTERGRONDINFO
Zie onze website: www.ava-trix.com/lesmateriaal

INZICHTEN

•• http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-brrr-koud/#q=isolatie
•• http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-een-warm-jasje/#q=isolatie

Er zijn materialen die de warmte van de omgeving
gemakkelijk kunnen doorgeven - we noemen ze
goede warmtegeleiders - en er zijn materialen die de
warmte aan één kant houden en maar heel weinig
doorgeven naar de andere kant - we noemen deze

PRAKTISCHE TIPS
varen dat dit niet zo is. Verwijs ook naar andere
situaties die ze kennen: in hete soep voelt een
metalen lepel veel sneller warm aan dan een
houten lepel: metaal geeft dus veel gemakkelijker warmte door.

Metaal of hout
Dit is een geschikt experiment om in te gaan op
een misverstand: metaal voelt koud aan en veel
leerlingen zullen daaruit de hypothese afleiden
dat het ijsblokje daarom in een metalen kommetje minder snel zal smelten. Laat hen zelf er-
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ONDERZOEK 2
Zout op het ijsblokje
ZO DOE JE HET
1.
2.
3.

INZICHTEN

Neem twee ijsblokjes.
Strooi op het ene ijsblokje een beetje zout; op
het andere niet.
Neem regelmatig een kijkje om te zien welk
ijsblokje het snelst smelt.

Zoutwater heeft een lager vriespunt dan zuiver water
dat al bij 0°C bevriest. In tegenstelling tot zuiver
water kan zoutwater daardoor nog vloeibaar zijn bij
temperaturen lager dan die 0°C. Maar zout doet het
ijs niet sneller smelten.

DIT KAN JE WAARNEMEN:
ACHTERGRONDINFO

Het zout maakt geen verschil. In eerste instantie lijkt
het zout het smelten te bevorderen. Het oppervlak
van het ijs wordt ruw. Maar uiteindelijk maakt het
geen verschil.

Zie onze website: www.ava-trix.com/lesmateriaal
•• https://www.youtube.com/watch?v=JkhWV2uaHaA
(Engelstalig)

Als de leerlingen een heleboel zout op het ijsblokje
strooien, zal het zout een korst vormen die het blokje
isoleert. Het zal nu zelfs minder snel smelten.

PRAKTISCHE TIPS
Eerlijk onderzoek
Deze episode is zeer geschikt om leerlingen
te laten kennismaken met ‘eerlijk onderzoek’.
Er zijn immers veel verschillende factoren die
we kunnen veranderen om ijs sneller te laten
smelten (temperatuur, grootte van het ijsblokje,
materiaal van het kommetje waarin het ligt,...).
Het is zeer belangrijk om per onderzoekje telkens slechts één factor te veranderen; anders
kan je nooit bepalen in welke mate elke factor
een bepalende rol speelt. Het is daarom handig
om af te spreken dat verschillende groepjes
verschillende factoren onderzoeken.

Nauwkeurigheid
Leer kinderen dat ze bij onderzoek altijd nauwkeurig te werk moeten gaan. Als je correct wil
vergelijken moet je er voor zorgen dat beide
ijsblokjes exact even groot zijn. Bespreek met
de leerlingen hoe je daar zeker kunt van zijn:
meten, wegen, ...?
Resultaten vastleggen
Zoals echte onderzoekers leer je kinderen ook
best hun resultaten vast te leggen. Dit kan op
verschillende manieren. Hier kan het handig
zijn om op regelmatige tijdstippen een foto te
nemen van beide ijsblokjes. Aan de hand van
die foto’s kan je achteraf gemakkelijk de resul
taten bespreken.
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ANDERE METHODES
die leerlingen kunnen voorstellen:
•• Een ijsblokje in warm water leggen. Hierbij is het
ook van belang waarin je het warm water doet:
een houten of metalen kom?
•• Een ijsblokje verwarmen met een haardroger. Dit is
de snelste manier.
•• Een ijsblokje in kleine stukjes kloppen met
een hamer.
•• Een ijsblokje in een handdoek wikkelen.
•• Zand strooien op een ijsblokje.
•• Olie op een ijsblokje gieten of een ijsblokje in een
beker olie leggen.

‘Ava & Trix’ zet vooral in op een brede STEM-geletterdheid: kinderen
moeten in staat zijn om kennis, vaardigheden en attitudes in te zetten in
het dagelijks leven.
Daarom zijn de belangrijkste lesdoelen:
•

Het formuleren van voorspellingen.

•

Het uitspreken van hypotheses.

•

Het bedenken en plannen van eenvoudige experimenten om die
hypotheses te toetsen.

•

Het uitvoeren van die experimenten.

Kennis en inzichten die voor jonge kinderen vaak nog te abstract zijn,
worden daarom in onze lessen tot een minimum beperkt.

CHECKLIST:
•

Iedereen heeft zijn hypothese en onderzoeksplan uitgetest en gedocumenteerd.
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BESLUIT & REFLECTIE

4
DOEL:
•

In de vorige fasen gingen de leerlingen concreet aan
de slag. Nu denken ze terug na over wat ze hebben
gedaan.

•

Ze leren uit hun fouten of bedenken alternatieven
voor de succesvolle experimenten.

Laat de leerlingen achteraf reflecteren op het gevoerde onderzoek. De volgende vragen kunnen je helpen om
die reflectie te bevorderen:
Wat was ook al weer het probleem van Ava en Trix en
waarom was dit een probleem?

Hebben jullie met een uurwerk of chronometer gemeten welke methode de snelste was?

Hebben jullie een oplossing gevonden voor het probleem van Ava en Trix? Weten jullie nu hoe jullie ijs zo
snel mogelijk kunnen laten smelten?

Hebben jullie ook verschillende factoren gecombineerd? Versterkte die combinatie het effect nog?
Of werd het effect in sommige gevallen net minder
groot?

Koppel even terug naar jouw/jullie originele hypothese. Was dit een goede hypothese? Waarom (niet)?
Hebben jullie verschillende methodes uitgeprobeerd
om ijs sneller te laten smelten? Of hebben jullie je
eigen methode eens vergeleken met die van een
ander groepje?

CHECKLIST:
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•

Overloop per groepje wat de
kinderen hebben getest en
of het is gelukt om het ijs te
laten smelten.

•

Laat de kinderen ervaringen
uitwisselen.

EXPERIMENTEREN OP DE TABLET

5
DOEL:
•

Na de reflectie worden de experimenten
herhaald op de tablet.

•

Door de herhaling wordt de opgedane
kennis ook verankerd.

Hoe ga je te werk?

Foute oplossing

Neem terug de tablet waar je bent geëindigd en druk
op ‘ik weet hoe ik kan helpen’.
Nu kunnen de materialen op de tablet gebruikt worden om het probleem op te lossen.
Je kan verschillende materialen ook met elkaar combineren vooraleer je ze naar de bevroren trouwringen
sleept.

4

Einde

Probeer alle combinaties en kijk wat er gebeurt.
Soms lukt het niet om het probleem op te lossen.
Maar dan krijg je wel een grappig einde. De leerlingen kunnen het dan opnieuw proberen en zo eindeloos testen. (zie 4 )
De geslaagde experimenten leiden naar het einde
van het verhaal.

4
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6

VERDER EXPERIMENTEREN

Je kan tijdens een projectweek of tijdens de les natuurlijk nog verder experimenteren. Hierna geven we een
aantal suggesties die een uitbreiding zijn op de bestaande experimenten.
Welke stof isoleert best? De leerlingen ontdekten
wellicht dat een ijsblokje minder snel smelt wanneer
je het in een handdoek wikkelt. Door verder verschillende soorten stof uit te testen kunnen ze onderzoeken welke de beste isolerende stoffen zijn, zo komen
ze te weten welke stoffen het meest geschikt zijn om
warme kledij van te maken.

Hoe koud kan zoutwater worden? Een kwantitatief
onderzoekje waarbij je leerlingen ook een grafiek kan
laten maken: hoe koud kan je een mengsel van water
en ijs maken als je een steeds grotere hoeveelheid
zout toevoegt? Laat de temperatuur uitzetten in
functie van de hoeveelheid zout.
Roomijs maken Omdat je door zout toe te voegen de
temperatuur van ijswater onder het vriespunt kunt
krijgen, kun je met een soort ‘au bain marie’ in een
dergelijk koudmakend mengsel roomijs maken. Een
recept vind je hier:
https://www.kokswereld.nl/content/experimenten/17_zelf_roomijs_maken.html

Combinaties Eens kinderen de verschillende factoren hebben onderzocht kunnen ze controleren of
de combinatie van twee versnellende factoren een
nog groter effect heeft. Wat is het effect van warm
zoutwater? Wat is het effect van warm water in een
metalen of houten kommetje?...
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Wat heb je nodig?
Digitaal:
•• Tablet/pc of eventueel digibord
•• ‘Ava & Trix’ app
•• toegangscode voor ‘De ijskoude trouwringen’
Experimenteren:
•• ijsblokjes
•• zout
•• olie

•• hamer
•• metalen kommetje
•• houten kommetje
•• handdoek
•• warm water (warmwaterkraan)
•• glas of beker
•• zand
•• haardroger

